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Beretning for 2018
Udlejning & medlemmer
Årets udlejning er i 2018 har været på 76.369 mod budgetteret 55.000.
Det er dejlig positiv overraskelse, specielt, når vi tog hele maj ud til renovering af vores sal. Herom senere.
Medlemstallet ligger stabilt omkring de 100 (103 i øjeblikket), men vi vil selvfølgelig gerne have flere
medlemmer, så kender I nogen, der kunne være interesseret, må I gerne ”skubbe” til dem, så de får meldt
sig ind.
Vi har indgået en aftale med Produktionsskolen så de lejer huset nogle torsdage.
Aftalen går på, at de låner vores køkken til undervisningsformål.
De betaler, selvfølgelig, ikke fuld pris, men til gengæld, skal vi hverken forberede lejen eller sørge for
rengøring efter lejen, det klarer de selv, som en del af deres uddannelse.
Foreløbig løber aftalen til sommerferien, så må vi se, om de også har brug for forsamlingshuset efter ferien.
Det håber vi, selvfølgelig.
Hjemmeside
Vi har stor glæde af vores hjemmeside.
Stort set alle udlejninger og tilmeldinger til arrangementer, foretages via den.
Det er dejligt, for på den måde, får vi de oplysninger vi skal bruge, når der skal sendes faktura eller
kontrakt. Samtidig får vi en masse e-mail adresser, som vi kan bruge i vores markedsføring.
Der er kommet et felt med alder på den, der lejer huset. På den måde kan vi bedre sikre, at det er voksne
der lejer huset.
Vi vil gerne undgå at holde ”børnefester” da det har givet anledning til klager fra naboer og beboere i byen,
samt øget arbejde med rengøring efter festen.
Det skal dog siges, at de skader der er lavet på og omkring huset, altid er blevet betalt, uden problemer.
Vi har en servicekontrakt på hjemmesiden, der koster omkring kr. 800 pr. år.
Det inkluderer service, vedligeholdelse og opdatering. En yderst rimelig pris.
Vi har planlagt at totalrenovere hjemmesiden i 2019.
Vores leverandør har tilbudt at renovere (læs lave ny) hjemmesiden for omkring 2.500 kr.
Vi har fået tilbud fra et lokalt hjemmesidefirma, der tilbød samme løsning for 20.000 + moms.
Fra hjemmesiden linker vi til de andre forsamlingshuse der ønsker det.
På den måde håber vi, forsamlingshusene står som et godt alternativ til restauranter og andre udbydere.
Danske Forsamlingshuse
Vi fortsætter med at være medlem af Danske Forsamlingshuse.
Foreningen afholder en hel del arrangementer omkring drift af forsamlingshuse i Danmark.
Vi deltager, hvor vi skønner det nødvendigt, så vi kan sikre, at vi altid er opdateret omkring love og regler.
Tidligere gav det os en rabat på husets forsikringer på 25 %
Lige nu, er tilbuddet bortfaldet, men Alm Brand har ikke reguleret forsikringen op, så vi fortsætter med at
være forsikret der (og stadig få 25 % nedslag), indtil der sker præmieregulering.
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Bestyrelsesmøder
Afholdes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne, det er hyggeligere og billigere for foreningen.
Vi holder møde
 Hos bestyrelsesmedlemmerne i lige måneder og
 Mødes i huset en aften i ulige måneder.
Pulje til forsamlingshusene i Norddjurs Kommune & renovering
I 2018 fik vi 25.000 kr. da Norddjurs Kommune udloddede penge til vedligeholdelse.
Vores ansøgning omfattede renovering af sal inkl. nyt lys og flytning af rør til fjernvarmetilslutning.
Samtidig med renovering af salen, fik vi renoveret entré og stolerum.
I 2017 fik vi et sponsorat på 19.500 kr. fra Nordea.
Renoveringen har stået os i ca. 65.000 kr. og blev betalt med pengene fra Norddjurs Kommune og Nordea +
vores en egen andel på ca. 20.000 kr.
Vi fik stor hjælp fra 21 frivillige, tak til dem.
Uden de frivilliges hjælp, var det aldrig lykkedes at lave en så fin sal. Alle frivillige arbejdede effektivt og
ydede en stor indsats. Der blev udført frivillig arbejde i 844 timer, ledet af Michael Bengtson.
Fra avXperten har vi fået en masse isolering og plader til opsætning på væg eller loft. Vi takker for begge
dele og håber, at det kan lette økonomien for renoveringsprojektet.
NRGI
Vi har søgt NRGI om midler til renovering af huset. De udloddede 6 millioner til forskellige aktiviteter i deres
forsyningsområde. Vi kom, desværre, ikke med i de puljer der er udtrukket i 2017.
Økonomi
Vi har disse sponsorer:
AvXperten
Nordea
TipTop
Udlejning & Service

Trykning af invitationer, levering af vand til vore fester
Sponsorat til opsætning af troldtekt loft
Fernisering af gulv i salen
Praktisk hjælp i huset, samt udlån af service og andre hjælpemidler.

Sponsoraterne har haft positiv betydning for vores regnskab, så vi håber, selvfølgelig, at de fortsætter.
Møller-Jensen, der tidligere har sponsoreret vores annoncer, har meddelt, at de ikke længere ønsker at
sponsorere. Tak for den tid, de har været sponsor.
Rengøring
Efter generalforsamling i 2013, valgte vi at opsige vores rengøringsselskab.
 Vi valgte selv at gøre rent i huset.
 Det har, synes vi selv, betydet, at huset nu er rent.
 Det er noget billigere, da vi kan ”aflønnes” med brød og kaffe.
 Vi har tidligere haft problemer med at gulvene klistrede, men efter vi investeret i en
gulvvaskemaskine har det har hjulpet betydeligt, så nu er gulvene igen, så vi kan være dem
bekendt.
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Vi vil igen takke Michael fra TIP-TOP for hans hjælp til lakering af gulvene i salen.



Vi valgte i 2016 at opsige containerlejen fra Gert Svith, da prisen efterhånden løb op i omkring
5.000 kr. om året.
Hos Rygaard, betaler vi ikke for leje af container, men kun for tømning efter behov. Det har
betydet, at vores udgift til container i 2018 var på kr. 2.400. Noget af en besparelse, når vi samtidig
har haft øget udlejning.



Program & aktivitet
I februar havde vi sangaften med Trækfuglene i samarbejde med ÅIF.
I marts havde vi besøg af West folk som underholdt med Country og Western musik.
I maj havde vi Ren dag i samarbejde med Hammelev Forsamlingshus, da vores hun var under ombygning.

Sankt Hans aften måtte vi desværre aflyse, da der var afbrændingsforbud i Norddjurs Kommune.
I september holdt vi åbent hus, så alle interesserede kunne se, hvordan huset ser ud efter renoveringen.
Ved det åbne hus, havde vi musikalsk underholdning af et lokalt band, tak for det.
Vi havde planlagt at holde åben bondegård sammen med Mette og Michael Mikkelsen. De blev ikke
udvalgt til at have arrangementet i 2018, så det blev, desværre, ikke til noget.
Vores høstfest blev i 2018 holdt som en oktoberfest med underholdning af lokale discjockeys. Det var
en god aften, så vi planlægger at lave noget lignende i år, dog med amerikansk lotteri, da der var flere, som
manglede at få gaver med hjem.
Liv i Forsamlingshusene
Vi har haft følgende arrangementer:
 08-11-2005
Præsten & Kromutter
 03-11-2006
Sydstatsarrangement
 18-11-2007
Jane & Shane
 23-10-2009
Hill Billies
 16-09-2011
Peter Vildmand
 10-11-2012
Tinker Lads
 07-11.2014
Touch of Shadows
 22-08.2015
Familie på farten
 11.11.2016
Shamrock
 10.11.2017
James Rasmussens Trio
 10.11.2018
Venndt & Nygaard, Elvis historier
LIV i 2018 var lavet således, at vi startede med Andesteg og Ris a la mande, hvorefter Venndt & Nygaard
spillede. En fin aften med fuldt hus.
Vi vil også i år deltage i Liv i Forsamlingshusene, så glæd jer til efteråret.
Fællesspisning
Vi genoptager i 2019 fællesspisningen, foreløbig er der planlagt 5 aftener.
Så håber vi, at der bliver god tilslutning, så det kan blive en fast del af vores program.
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2019hvad sker der
Februar: ............................................... Fællesspisning
Marts: .................................................. Generalforsamling
April ..................................................... Peter Vildmand
Juni:...................................................... Sankt Hans Aften
September/Oktober: .......................... Høstfest/oktoberfest
November ........................................... Mortens Aften – vi regner med at lave det som en del af Liv i
Forsamlingshusene, men herom senere.
Afslutning
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det arbejde, de har udført i 2018.
Tak til koner & mænd, for lån af ægtefælle i mange timer i løbet af året.
Alle har udrettet en stor indsats, tak for det.
Til alle vore frivillige, vil jeg endnu engang udtrykke vores største tak for hjælpen. Det er dejligt, at så
mange støtter op om huset. Flere endda uden at være medlem.
Til sidst vil jeg håbe, I har fået noget godt at spise og, at I kommer med gode ideer til, hvad vi skal gøre for
at få mere liv i huset.
 Vi skal jo gerne udvikle huset, så det kan leve mange år endnu.
 Er der forslag til finansiering, vil det være en fantastisk ting.
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